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Модул 8: 

отчитане на резултатите от поникването 

Описание:

Това занимание може да бъде проведено едва 30 дни след експериментите за 
поникване в Модул 7! 
По време на заниманието учениците отчитат поникването в опитите, направени 
в предишните експерименти, като отбелязват наблюдаваните резултати и ги 
анализират научно. Второто занимание насърчава засаждането на всички 
поникнали растения, които да растат в училището и след това в оранжерия или 
градина.

Цели:
Да се прилагат научни методи посредством наблюдение и анализ на резултатите. 
Да проверят предишните си хипотези за своите експерименти за поникване.

   
Техническа последователност

“Наблюдение на поникване”:

1. Учителят и децата трябва да работят по експериментите за поникване, 
насрочени предишния месец

2. Учителят раздава петри съдове на всички ученици.
3. Всяко дете трябва да преброи поникналите семена и да попълни резултатите и 

другите необходими подробности в работен лист C20. 
4. Учителят трябва да уголеми и принтира таблицата с резултатите на класа за 

всички резултати от поникване (вижте пример 1 по-долу и примерите в ‘Media 
Gallery’), друга възможност е да накарате класа да направи голяма таблица с 
общите си резултати. Тя трябва да се използва за наслагване и показване на 
резултатите от поникването за целия клас. 

5. На децата трябва да се раздадат копия на ‘плочките за поникване на едно 
семенце’ (вижте пример 2 по-долу и примерите в ‘Media Gallery’ ) и да се поиска 
от тях да изрежат няколко плочки за поникване на семена.  

6. Използвайки правилния брой плочки, които представляват техните поникнали 
семена, децата трябва да залепят своите плочки в съответните кутийки за 
условията върху голямата таблица с резултати, като поставят своите плочки 
в перпендикулярни колони (вижте таблица 1 в Бележки за учителя по-долу). 
Важно е резултатите на всяко дете да се поставят в отделна перпендикулярна 
колона, всяко едно до друго в правилното място за условията. Например, ако 
дете има 5 поникнали семена при температура 25°C то слага 5 плочки в отвесна 
линия в колоната, предназначена за 25°C; друго дете с 3 поникнали семена 
трябва да залепи своите 3 плочки в отвесна линия до тези на първото дете и т.н. 
Това ще показва резултатите по начин, който се разчита лесно.

7. Децата трябва да обсъждат резултатите от всички експерименти за поникване 
и да отбелязват кои условия са се оказали най-ефективни точно за техните 
семена.    

8. Ако е необходимо децата могат да разсадят всяко от покълналите млади 
растения. Те могат да се разсадят в двора на училището.  

 -  Учителят раздава по 1 пластмасова саксия на дете и глинеста почва/компост
 -  Всеки ученик напълва саксията с почва до един сантиметър под горния ръб 

и като използва пинцети начупва кубчетата агар около младото растение. Като 
придържа внимателно кубчето агар, за да не увреди корените, ученикът го 
поставя в почвата. Внимателно добавя малко компост, така че да покрие с почва 
корените на растението и агара и внимава да не нарани мъничкото стъбло и 
листенца!

9. На саксиите се залепват етикети с името на вида, дата на събиране на семената 
и дата на засаждане

ВреМе
1 час

Период
30 дни след 
експериментите за 
поникване

Място
На закрито

уМения
Лабораторни умения, 
критичен анализ на 
резултатите 

Материали
(Вижте примерите в ‘Me-
dia Gallery’) 
Уголемено копие на 
таблицата с резултатите 
на класа , 
копия във формат A4 на 
„плочки за поникването 
на отделните семена” 
лепило,  петри съдове от 
предишни експерименти 
за садене, пинцети 
(поне по 2 на група), 
залепващи етикети за 
саксиите, пластмасови 
саксии за цветя (по 1 на 
дете), глинеста почва 
или компост, ръкавици 
за еднократна употреба

КлючоВи дуМи
резултати, разсад, 
поникване на младите 
стръкчета

МеждуПредМетни ВръзКи 
математика, 
използване на компютри 
и интернет за търсене 
на данни 

Опазване на растенията
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Бележки за учителя

Бъдете много внимателни с младите растения, защото те са много крехки. Много е важно кубчетата агар да се
натрошат около младото растение като се държат корените, защото те са много чупливи и ако бъдат увредени,
младото растение може лесно да загине.

Ако има достатъчно растения, повече от едно младо стръкче може да бъде засадено в саксия (дори до 5). Децата
трябва да поставят младите стръкчета на еднакво разстояние едно от друго в саксията, за да не се оплетат
корените на няколко растения. 

След пресаждането много от младите растения ще умрат. Важно е децата да разберат, че това е естествен
феномен, който се случва естествено в дивата природа. Това е особено вярно за растенията, които са в опасност
или застрашени; на много от тях им е трудно да се възпроизвеждат и да поникват.  

Ако децата са имали достъп до инкубатори, където да направят опитите с поникването, те трябва вече да знаят, че
преминаването от стерилните и еднакви условия вътре в инкубатора към място за засаждане отвън може да
бъде много травмиращо за растението. Растенията се влияят особено много от промени във влажността и от
вредители и болести. 

След 1-2 месеца, ако растенията са израснали добре, учениците ще ги отделят в самостоятелни саксии за по
нататъшното им развитие.

Таблица 1: диаграма за резултатите от поникването на клас:

Здраве и Безопасност 

Погрижете се да ползвате пинцети, защото някои по-палави деца могат да си играят с агара, а той е опасен 
особено за очите.



таблица 1: диаграма за резултатите от поникването на клас:

Температура

Осветеност
Брой 

поникнали 
семена

12 h  светлина
+

12 h тъмнина
24 h тъмнина

Температура

25°C

15°C

10°C

5°C

5°C + 25°C

C 20

резултати от експериментите за поникване за:

1.

нещата, които аз научих днес:

Вътрешна 
температура

Външна 
температура


